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Parate kentekenkennis
In Nederland zijn kentekens aan voertuigen gekoppeld. In andere landen wordt een 
kenteken gekoppeld aan een persoon en die kan zo een kenteken ‘meenemen’ naar 
een volgende auto.

| YD kentekens zijn er voor alle 
soorten voertuigen uit 1973-1978 | 
Niet gevraagd om een klassieker 
kenteken dan een normaal kenteken 
dat aan de beurt is | DZ-00-29 is een 
splinternieuw kenteken | Persoonlijk 
kenteken op een VW 1600TL | Vroeg 
klassieker kenteken uit 1988 

 Voordeel: je kunt dan een kenteken met een per-
soonlijke combinatie aanvragen. Jammer dat het in 
Nederland niet kan. Gelukkig hebben we voor klassie-
kers wel aparte kentekenseries en de blauwe kente-
kenplaat. Dat zou hier ook moeten kunnen, zo’n per-
soonlijk kenteken. Wat is mooier dan op een 
Volkswagen 1600TL de kentekenplaat met 16-00-TL 
erop te schroeven. Goed idee, wat de overheid ook ex-
tra geld kan gaan opleveren. Helaas gaat dat niet ge-
beuren want elk voertuig in ons land kent een uniek 
kenteken met zes letters/cijfers en een kenteken 
wordt altijd maar één keer uitgegeven. Iemand die een 
beetje volgt welke kentekens nieuw zijn, weet ook 
wanneer ongeveer een kenteken is uitgegeven en kan 
zo ‘lezen’ hoe oud het voertuig is. Deze regel wordt 
echter bij klassiekers doorbroken: voor klassieke per-
sonenauto’s, motorfietsen en bedrijfswagens geeft de 
RDW al sinds 1988 aparte kentekenseries voor klassie-
ke voertuigen uit. Deze lijken oud omdat in het verle-
den nooit gebruikte kentekenseries met twee letters 
en vier cijfers daarvoor van stal zijn gehaald.
 
100.000 autokentekens
 Voor personenauto’s zijn we nu net begonnen met de 
reeks die begint met DZ. Daarvoor werden al 10 reek-
sen van deze speciale klassiekerkentekens uitgegeven: 
vijf die beginnen met een A en vijf die met een D be-
ginnen. DE was de allereerste. Omdat elke reeks be-
gint bij 00-01 en eindigt bij 99-99 zijn bij personenau-

to’s met 10 volle series nu 100.000 auto’s van zo’n 
mooi kenteken voorzien. Die zijn echter allang niet 
meer allemaal actief, want sloop en export verminde-
ren natuurlijk dat aantal. Het gaat bij de speciale A- en 
D-kentekens altijd om auto’s die vóór 1 januari 1973 op 
kenteken zijn gezet. Ook voor motoren en scooters 
kennen we vergelijkbare kentekenseries: die beginnen 
met een Z. Bij bedrijfswagens is bij de start in 1988 al 
begonnen met de BE-serie en die is nu na 27 jaar nog 
steeds niet vol. Voor alle voertuigen tussen 1973 en 
1978 is nog een extra kentekenserie met inmiddels de 
letters YD in het midden.
 
Blauwe platen: kenmerk van de echte 
klassieker
 In het verleden kreeg je klassiekerkentekens alleen op 
verzoek en zonder zo’n verzoek kreeg je een kenteken 
dat toevallig net aan de beurt was. Inmiddels verstrekt 
de RDW standaard klassieker kentekens aan de voer-
tuigen die qua datum eerste toelating (dus ouder-
dom), daarvoor in aanmerking komen. Het mooie 
hiervan is dat bij deze nieuw uitgegeven kentekens 
nog steeds wél een oude blauwe kentekenplaat met 
witte letters en cijfers gevoerd mag worden. Omdat 
1978 het laatste jaar is waarvoor deze kentekens wor-
den uitgegeven, zijn klassiekers met deze blauwe ken-
tekens inmiddels allemaal 37 jaar oud. Nog even drie 
jaar wachten en de blauwe plaat staat gelijk aan belas-
tingvrijstelling voor de Motorrijtuigenbelasting.  


